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Terugkoppeling peiling Burgerpanel april 2020 – Betrokkenheid bij burgerinitiatieven.

Betrokkenheid

Hoe goed presteren burgerinitiatieven?

Tips & tricks

In de cijfers

Aantal deelnemers: 244
Hiervan zijn 52% man en 48% vrouw.
84% van de deelnemers is 50 jaar of ouder.

Motivatie

De helft van de mensen geeft aan dat 
de uitbraak van COVID-19 de reden is 
geweest om: 

• Zelf initiatief te nemen.
• Bij te dragen aan een initiatief.
• Gebruik te maken van een initiatief.

Limburgers die meedoen geven vooral  
aan een goed gevoel te krijgen van hun 
betrokkenheid.

Hoe betrokken zijn Limburgers 
bij burgerinitiatieven?

Mensen die organiseren

Betrokkenheid doelgroep
3 op de 4 van de burgerinitiatieven geven aan dat de 
mensen voor wie het bedoeld is daadwerkelijk betrok-
ken zijn bij de opzet en uitvoering van het initiatief

Tips voor burgerinitiatieven
• Zet social media in voor de bekendheid

en vindbaarheid van je initiatief.
• Meld je initiatief bij KiekLimburg:

www.kieklimburg.nl en Initiatieven
Limburg www.initiatievenlimburg.nl

Tip voor digitale overzichten 
van burgerinitiatieven
• Zorg dat een gebruiker kan filteren

op stad, dorp en/of wijk.

“Veel ruimte laten voor inbreng van 
anderen zodat zij zich eigenaar voelen, 
niet te veel willen controleren.”
#succesfactor

Communicatie: Welke 
kanalen moet je gebruiken 
om je publiek te bereiken? 
#uitdagingen

Op eigen benen staan  
Meer dan de helft 
heeft geen vorm van 
ondersteuning nodig.

Burgerinitiatieven die wel een extra  
zetje kunnen gebruiken hebben het 
volgende nodig:
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mensen voor 

de coördinatie

Doet niet mee aan een burgerinitiatief
Een groot deel zegt zich op een andere 
manier maatschappelijk in te zetten.

Doet mee aan een burgerinitiatief
Hiervan geeft 9 op de 10 mensen aan in 
eigen stad of wijk actief te zijn.
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Heeft geen tijdLeeftijd en kwetsbaarheid spelen een rol

Weet niet welke initiatieven er zijn Kan het fysiek niet aan
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De voornaamste redenen waarom 
mensen niet meedoen:

Deelnemers

 < 50
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2% woont niet in Limburg

Contact met anderenGoed gevoel

86% 59%

Iets voor een ander 

betekenen

Goed gevoel

50% 76%

Ben je nog niet 
aangemeld, maar wil 
je wel meedoen met 
de volgende peiling 

van het Burgerpanel?

Klik hier!

https://burgerkrachtlimburg.datacoll.nl/zlfbxaibld

